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همدان  -قدســیه عظیمی /اســتان همدان سال گذشته میزبان اجرای طرح تحول نظام سالمت
نیکبخت از موفقیتهای دولت یازدهم را اجرای طرح تحول
دکتــر حســن روحانــی رئیس جمهــوری بــود ،در آن ســفر رئیس
جمهــوری اختصاص  8هزار و  560میلیارد ریــال اعتبار دولتی را نظام ســامت دانســت و گفــت :در راســتای اجرای ایــن طرح در
برای اســتان مصوب کــرد و قرار شــد 8 ،هــزار و  800میلیارد ریال استان همدان  4هزار میلیارد ریال به این استان اختصاص یافت،
طرحهــای مربــوط بــه ســرمایه گــذاری ،هلدینــگ و بخشهــای تا به جــای اینکه مردم از جیب خود هزینــهای پرداخت کنند این
هزینه از ســوی دولت تأمین شد .از سوی دیگر ،اعتبار برای تجهیز
غیر دولتی نیز پیگیری شود.
و هتلینــگ بیمارســتانها جــذب شــد .کنــار گذاشــتن تختهای
وضعیت مصوبات سفر
«محمــد ناصرنیکبخــت» اســتاندارهمدان در گفتوگــو بیمارســتانی مســتهلک و قدیمی از دیگر اقدامها بــود که در این
بــا «ایــران» دربــاره وضعیــت این مصوبــات ،بیــان کــرد 2 :هزار راســتا  800تخت جدید و مدرن اضافه شد که در واقع این مهم از
میلیــارد ریال از  8هــزار و  560میلیــارد ریال اعتبار مصوب ســفر نتایج اجرای طرح تحول نظام ســامت است .وی تأکید کرد :اگر
رئیسجمهــوری بــه همــدان قرار شــد بــه تکمیل طــرح راهآهن بخواهیم وضعیت بهداشــت و ســامت را بررسی کنیم خواهیم
تهران  -همدان اختصاص یابد .دولت به این نتیجه دست یافت دید که وضعیت بهداشــت و درمان در دولت یازدهم نســبت به
که با این رقم نمیتوان این طرح ملی را به اتمام رســاند بنابراین گذشته بهتر شده هر چند با نقطه مطلوب فاصله داریم .از قبل از
بــا تأکید رئیــس جمهــوری  700میلیارد ریــال دیگر بــه این طرح اجرای طرح تحول و با موافقت وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش
اختصاص یافت .اجرای  44طرح در سفر هیأت دولت به همدان پزشــکی  270طــرح جدیــد متعلق به دانشــگاه علوم پزشــکی با
مصوب شــد که از ایــن تعداد  30طرح به طور کامل تکمیل شــده اختصــاص یک هــزار و  100میلیــارد ریال امســال در همدان آغاز
شــده کــه یــک ســوم ایــن
اعتبــار توســط دولــت و بــه
این میزان توســط اســتان و
دانشــگاه علوم پزشــکی و از
محل کمک خیــران تأمین
میشــود .عملیات اجرایی
ایــن طرحهــا از  4مــاه پیش
آغــاز و تــا پایــان ســال 95
بخشــی از ایــن طرحهــا بــه
بهرهبــرداری میرســد .این
طرحهــا شــامل مرمــت و
نوســازی خانــه بهداشــت،
درمانگاههــا و ســایر اماکــن
بهداشتی میشــود .اجرای
 9طــرح بیمارســتانی در
ســفر هیأت دولت به استان
استان همدان پیشرو در توسعه انرژیهای نو در کشور-خبرگزاری تسنیم
همــدان پیشبینی شــد که
بــا اجرایــی شــدن آنهــا 950
 اجرای  44طرح در سفر هیأت دولت به استان همدان
تخت بیمارســتانی جدید به
مصوب شد که از این تعداد  30طرح به طور کامل تکمیل
تعــداد تختهــای موجــود
شده و  14طرح نیز در حال اجرا ست
اضافه میشود.
اشتغال و نرخ بیکاری
اســتاندار همــدان بــا
 اتمام مصوبات سفر هیأت دولت به این استان در
اشــاره به اینکه با اقدامهای
کاری
چنین شرایط بودجهای و وضعیت خزانه و اعتبارات،
صــورت گرفتــه در قــرارگاه
اعتبار
ارزشمند است ،چرا که در یک سال گذشته تمامی
اقتصــاد مقاومتــی ،نــرخ
محمد ناصرنیکبخت
مصوب در سفر هیأت دولت به همدان تخصیص یافت که
بیــکاری در ایــن اســتان
استاندارهمدان
تــک رقمــی شــده ،دربــاره
 400هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام و بالتکلیف از
وضعیــت اشــتغال ،نــرخ
سفرهای گذشته در کشور وجود دارد
بیــکاری و اجــرای اقتصــاد
مقـــاومتـــــی ،گـــفــــــــت:
 برای ایجاد فرصتهای شغلی و کاهش نرخ بیکاری
از رویکردهــای اصلــی
اقتصــاد مقاومتــی توجــه
باید به بخش خصوصی متوسل شد و در این راستا باید زمینه
بــه بخــش خصـــــوصی
سرمایهگذاری فراهم شود که در این خصوص استان همدان
و اهمیـــــــت دادن بـــــــه
اقدامهای مناسبی انجام داده است
ســرمایهگذاران اســت ،زیرا
ســرمایهگذار بـــه امنیــت
و  14طــرح نیز در حال اجراســت 12 .مورد از طرحها تا پایان ســال و امیــد احتیــاج دارد تــا بخــش خصوصــی ســرمایه خــود را بــه
مالــی بــه بهرهبرداری میرســد و اتمام عملیــات اجرایی  2طرح بخــش تولید هدایــت کند تا شــاهد ایجاد فرصتهای شــغلی
باشیم .وی افزود :ایجاد اشتغال مهمترین اولویت استان است
بیمارستانی نیز به سال آینده موکول میشود.
اســتاندار همدان با اشــاره به اینکه تشــویق به مشــارکت بخش و تا روزی که به مردم این استان خدمت میکنم ،سعی میکنم
خصوص و واگذاری طرحها به آنها با بهترین شرایط ممکن منجر بــرای جوانــان اشــتغال ایجاد کنــم .بــرای ایجــاد فرصتهای
به خــروج طرحهــا از بالتکلیفی میشــود ،افزود :اتمــام مصوبات شــغلی و کاهش نرخ بیکاری باید به بخش خصوصی متوســل
ســفر هیــأت دولــت بــه ایــن اســتان در چنین شــرایط بودجــهای و شــد و در این راستا باید زمینه ســرمایهگذاری فراهم شود که در
وضعیــت خزانه و اعتبارات ،کاری ارزشــمند اســت ،چراکه در یک ایــن خصوص اســتان همدان اقدامهــای مناســبی انجام داده
ســال گذشته تمامی اعتبار مصوب در سفر هیأت دولت به همدان است .از جمله برگزاری همایش سرمایهگذاری و توسعه استان
تخصیــص یافت کــه  400هــزار میلیارد تومــان طرح نیمــه تمام و با محوریت اقتصاد مقاومتی که در آن همایش تفاهمنامههای
خوبی منعقد شــد و برخی از آنها با سرمایهگذاران خارجی بود
بالتکلیف از سفرهای گذشته در کشور وجود دارد.

که بخشی از آن طرحها در استان اجرا شده و بعضی نیز در حال
اجرا و پیگیری است.
نیکبخت یادآور شــد :در گذشــته برخی خواســته یا ناخواســته
بــه گونــهای رفتــار کردهانــد کــه ســرمایهگذار بــرای حضــور در
همــدان دچــار شــک و تردیــد شــده ،امــا بــا تالشهــای صــورت
گرفتــه و بــا گــذر زمــان نگــرش و بینش نســبت بــه ســرمایهگذار
بخــش خصوصی تغییر کرده اســت .طبق اعالم مراجع رســمی
در اســتان همــدان در ســال  95نرخ بیــکاری بــه  8درصد کاهش
یافته و این اســتان از نظر نرخ اشــتغال جزو ســه اســتان نخســت
کشور است.
اســتاندار همــدان تصریــح کــرد :ایــن اســتان بــا  47درصــد
رتبــه نخســت کشــور در نــرخ مشــارکت را بــه خــود اختصــاص
داده و براســاس آمــار بیمــه تأمیــن اجتماعــی ماهانــه بیــن
 700تــا یک هزار بیمه شــده جدیــد در همدان به ثبت رســیده که
ایــن ارقــام را مبنای ایجــاد کارگاههــای جدید تولیــدی ارائه کرده
اســت .یــک هــزار و  635کارگاه جدیــد در ســال  ،93یــک هــزار و
 717کارگاه در ســال  94و تعــداد  944کارگاه در  5مــاه امســال
در همــدان راهانــدازی شــده اســت .شــمار زیــادی از واحدهــای
تولیــدی راکــد نیــز بــه چرخــه تولیــد بازگشــته یــا در حــال فعــال
شدن هستند.
وضعیت واحدهای تولیدی
نیکبخــت درخصــوص وضعیت واحدهــای تولیــدی و اینکه
کارگروه ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید اســتان در راستای رونق
واحدهــای تولیــدی چــه اقدامهایی انجــام داده ،اظهارداشــت:
همــان طــور کــه مستحضرهســتید ســال  92کــه بنــده بــه اســتان
آمــدم متوجــه شــدم کــه  600واحــد تولیــدی در اســتان تعطیل،
نیمــه تعطیل یــا بــا کمترین ظرفیــت موجــود فعالیــت میکند
کــه بــرای پیگیــری موضــوع اقدام شــد .با تشــکیل کارگروه ســتاد
تســهیل و رفع موانع به مسائل و مشــکالت این واحدها رسیدگی
شــد چرا که بخشــی از مشــکالت به وجــود آمده به خاطــر اعمال
تحریمهــای ظالمانــه بود کــه واحدهــای تولیدی را با مشــکالت
عدیــدهای مواجــه کــرده بــود .از ســویی دیگــر معوقــات بانکی و
جرایم بانکی ،مشــکالت با بیمه تأمیــن اجتماعی و امور مالیاتی
نیــز وجــود داشــت و البتــه برخــی از واحدهــای تولیــدی دچــار
سوء مدیریت بودند .به هر حال کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع
تولیــد اســتان از زمان شــکلگیری تاکنون  114جلســه برگزار کرده
کــه ماحصــل آن  823مصوبه بوده کــه در این جلســات نماینده
بانــک ،مجری طرح و دســتگاه اجرایــی پس از به نتیجه رســیدن
مصوبهای هر ســه آن را تأییــد و امضا میکنند تــا قابلیت اجرایی
پیدا کند.
وی در ایــن خصــوص افــزود :تاکنــون  296مصوبــه ســتاد،
اجرایی شــده و  95مصوبه در حال اجرا بوده که بزودی تسهیالت
مورد نیــاز در اختیار متقاضیــان قرار میگیرد ،البتــه  271مصوبه
ســتاد تســهیل کارگروه رفــع موانــع تولید در حــال پیگیــری بوده
و  37مصوبــه بــه علــت موانــع حقوقــی و قانونی امــکان اجرایی
شــدن نــدارد .همچنیــن بایــد اضافه کنم کــه برخــی از مصوبات
بــه دالیلــی اجرایــی نشــده کــه ســتاد تســهیل پیگیــر علــت آن و
بازگرداندن ســرمایهگذار برای عملی کردن طرح است .در زمینه
فعالیتهای صورت گرفته در کارگروه رونق تولید نیز باید بگویم
کــه ایــن کارگــروه تاکنــون  597مصوبه داشــته کــه  390مــورد به
بانکهای عامل برای دریافت تســهیالت معرفی شــدند که یک
هزار و  620میلیارد ریــال تاکنون به  297طرح مصوب در کارگروه
رونق تولید این اســتان پرداخت شده اســت .همچنین به 4هزار و
 660طــرح که در ســایت بهین یاب ثبت نشــده و آمــار آنها در این
سامانه نیست نیز تاکنون  3هزار و  340میلیارد ریال وام پرداخت
شده است.
ایجاد نیروگاههای خورشیدی
اســتاندار همدان با اشــاره به اینکه ایران در ایجاد نیروگاههای
خورشــیدی پیشــرو اســت ،اظهارداشــت :ظرفیــت نیروگاههای
خورشــیدی کشــور یک مگاوات اســت ،اما در اســتان همــدان دو
نیــروگاه خورشــیدی همــدان هرکــدام بــا ظرفیت 7مــگاوات به
بهرهبرداری رســید ،یعنی این اســتان در حــال حاضر  14مگاوات
نیروگاه برق خورشــیدی دارد و عملیات اجرایی  3پنل جدید نیز
به تازگی آغاز شده است.

